88

عدد  - 92أيار 2021

عدد  - 92أيار 2021

تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

إلي َك أفضل املصادر النبات ّية
ألحماض أوميغا 3

تعد احامض اوميغا  3الدهنية من الدهون املهمة التي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم .فقد وجدت الدراسات الحديثة
انها قد تقلل االلتهابات يف الجسم ونسبة الدهون الثالثية ( )Triglyceridesيف الدم ،وتخفض ايضا خطر االصابة بالخرف املبكر

تشمل املصادر االكرث شهرة الحامض اوميغا
 3الدهنية ،زيت السمك واالسامك الدهنية
مثل السلمون والتونة .هذا االمر ميكن ان
يجعل االمر صعبا بالنسبة اىل النباتيني ،او
حتى اولئك الذين يكرهون السمك لتلبية
حاجاتهم من احامض اوميغا .3
من بني االنواع الرئيسية الثالثة الحامض
اوميغا  3الدهنية ،تحتوي االطعمة النباتية
فقط عىل حمض الفا لينولينيك (.)ALA
هذا الحمض ليس نشطا يف الجسم ويجب
تحويله اىل شكلني اخرين من احامض اوميغا
 3الدهنية :حمض ايكوسابنتاينويك ()EPA
وحمض الدوكوساهيكسانويك ( )DHAملنح
الجسم الفوائد الصحية املطلوبة.
لسوء الحظ ،ان قدرة الجسم عىل تحويل
 ALAمحدودة ،اذ يتم تحويل نحو  %5فقط
من  ALAاىل  ، EPAبينام يتم تحويل اقل
من  %0.5اىل  .DHAتاليا ،اذا كنت ال تتناول
مكمالت زيت السمك او تحصل عىل  EPAاو
 DHAمن نظامك الغذايئ ،من املهم تناول
كمية جيدة من االطعمة الغنية بـ ALA
لتلبية حاجاتك من اوميغا .3
اضافة اىل ذلك ،ان النظام الغذايئ الذي
ينخفض فيه االوميغا  3والغني باوميغا ،6
ميكن ان يزيد االلتهابات يف الجسم ويعرضه
لخطر االصابة بامراض مختلفة.
يف ما ييل سنتعرف عىل افضل املصادر النباتية
الحامض اوميغا  3الدهنية.

بذور الشيا

تشتهر بذور الشيا بفوائدها الصحية العديدة،
بحيث توفر جرعة كبرية من االلياف
والربوتينات مع كل حصة منها .كام انها مصدر
نبايت رائع الحامض اوميغا  3الدهنية .ALA

بفضل اوميغا  3وااللياف والربوتينات،
وجدت الدراسات ان بذور الشيا ميكن ان
تقلل من خطر االصابة باالمراض املزمنة عند
تناولها كجزء من نظام غذايئ صحي .كام
اكتشفت احدى الدراسات ،ان تناول نظام
غذايئ يحتوي عىل بذور الشيا والشوفان
يقلل من نسبة الدهون الثالثية يف الدم
ومينع االلتهابات.
كذلك وجدت دراسة اجريت عىل الحيوانات
عام  ،2007ان تناول بذور الشيا يقلل من
نسبة الدهون الثالثية يف الدم ويزيد نسبة
الكولسرتول الجيد ( ،)HDLكام يرفع
مستويات اوميغا  3يف الدم.
ميكن لـ 28غراما من بذور الشيا ان تلبي
وتتجاوز الكمية اليومية املوىص بها من
احامض اوميغا  3الدهنية .علام ان املقدار
اليومي الحايل املوىص به من  ALAللبالغني
فوق سن الـ  ،19هو  1100ملغ للنساء
و 1600ملغ للرجال.
ميكن تعزيز تناول بذور الشيا من خالل
خفق بودنغ الشيا املغذي او رش بذورها
عىل السلطات او خلطه باللنب او حتى
وضعه مع العصري.
ميكن ايضا استخدام بذور الشيا املطحونة
كبديل نبايت للبيض .امزج ملعقة كبرية
( 7غرامات) مع  3مالعق كبرية من املاء
لتحل محل بيضة واحدة يف الوصفات.
توفر  28غراما من بذور الشيا  4915ملغ
من احامض اوميغا  3الدهنية ،ALA
وتلبي  %447 - 307من االستهالك اليومي
املوىص به.

براعم الخس ()brussel sprouts

اضافة اىل انها تحتوي عىل كمية كبرية من

الفيتامني  Kوالفيتامني  Cوعدد من االلياف،
تعد براعم الخس مصدرا ممتازا الحامض
اوميغا  3الدهنية.
يف الواقع ،وجدت احدى الدراسات ان زيادة
تناولها مرتبط بانخفاض خطر االصابة بامراض
القلب بنسبة  .%16يحتوي نصف كوب
( 44غراما) من براعم الخس النيئة عىل
حواىل  44ملغ من .ALA
يف الوقت نفسه ،تحتوي براعم الخس
املطبوخة عىل ثالثة اضعاف الكمية ،ما يوفر
 135ملغ من احامض اوميغا  3الدهنية يف
كل نصف كوب ( 78غراما) اي ما يعادل
حصة واحدة.

بذور القنب ()Hemp Seeds

اضافة اىل الربوتني واملاغنيزيوم والحديد
والزنك ،تتكون بذور القنب من حواىل %30
من الزيت وتحتوي عىل كمية جيدة من
اوميغا  .3وقد وجدت الدراسات الحديثة
التي اجريت عىل الحيوانات ،ان اوميغا 3
املوجودة يف بذور القنب ميكن ان تفيد
صحة القلب ،ومتنع تاليا تكوين جلطات
الدم ،وتساعد القلب عىل التعايف بعد االزمة
القلبية.
يحتوي كل  28غراما من بذور القنب عىل
نحو  6000ملغ من  ،ALAاو %545 - 375
من الكمية اليومية املوىص بها .لذا ميكن رش
بذور القنب عىل اللنب او مزجها يف العصري
الضافة القليل من القرمشة التي تعزز
محتوى اوميغا  3يف وجبتك الخفيفة.
ميكن ايضا استهالك زيت بذور القنب
الذي يتم انتاجه عرب ضغط بذور القنب،
لتوفري جرعة مركزة من احامض االوميغا 3
الدهنية.

الجوز

الجوز ميلء بالدهون الصحية واحامض
االوميغا  3الدهنية ،علام انه يتكون من
 %65من الدهون تقريبا.
وجد العديد من الدراسات التي اجريت
عىل الحيوانات ،ان الجوز ميكن ان يساعد
يف تحسني صحة الدماغ بسبب ما يحتويه
من االوميغا  .3واقرت دراسة اجريت عىل
الحيوانات عام  ،2011ان تناول الجوز كان
مرتبطا بتحسن ملحوظ يف التعلم والذاكرة.
كام اظهرت دراسة حيوانية اخرى ،ان الجوز
تسبب يف تحسن كبري يف الذاكرة والتعلم
والنمو الحريك والقلق لدى الفرئان املصابة
مبرض االلزهامير.
ميكن ان تفي حصة واحدة فقط من الجوز
مبتطلبات يوم كامل من احامض االوميغا 3
الدهنية ،فكل  28غراما منه يوفر  2542ملغ

من  .ALAلذلك ،اضف الجوز اىل وجباتك
الخفيفة من اجل زيادة تناول .ALA
يحتوي كل  28غراما من الجوز عىل 2542
ملغ من احامض االوميغا  3الدهنية ،ALA
او  %231 - 159من املدخول اليومي
املوىص به.

بذور الكتان

تعترب بذور الكتان من مصادر الطاقة
الغذائية ،حيث تو ّمن كمية جيدة من
االلياف والربوتني واملاغنيزيوم واملنغنيز
يف كل حصة ،كام انها مصدر ممتاز
لالوميغا .3
اظهر العديد من الدراسات ان مثة فوائد
صحية للقلب من جراء تناول بذور الكتان،
ويعود الفضل يف ذلك اىل حد كبري ،اىل
محتواها من احامض اوميغا .3

لقد ثبت ان كال من بذور الكتان وزيت
بذور الكتان يخفضان نسبة الكولسرتول غري
الصحي يف الدم .واشارت دراسة حديثة اىل
ان هذه البذور ميكن ان تساعد يف خفض
ضغط الدم بشكل ملحوظ ،السيام للذين
يعانون من ضغط دم مرتفع وخطري.
من السهل دمج بذور الكتان يف نظامنا
الغذايئ ،وميكن ان تكون عنرصا اساسيا يف
الخبز النبايت.
علينا خفق ملعقة كبرية ( 7غرامات) من
بذور الكتان مع  2,5ملعقتني كبريتني من املاء
الستخدامها كبديل مفيد لبيضة واحدة يف
املخبوزات.
يحتوي كل  28غراما من بذور الكتان عىل
 6388ملغ من احامض اوميغا  3الدهنية
 ،ALAاو  % 580-400من االستهالك
اليومي املوىص به.
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